
Påvirker risiko for 

brann og eksplosjon 
I Norge drives en stadig økende 

andel av bilparken av andre 

energibærere enn fossile 

drivstoff. Denne utviklingen 

medfører at landets 

bensinstasjoner gradvis blir 

energistasjoner med flere bærere 

enn tradisjonelt drivstoff. På 

initiativ fra Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB) har RISE Fire Research 

blitt bedt om å utarbeide en 

rapport om hvordan 

bensinstasjonene må endres for 

å imøtekomme framtidens 

drivstoff- etterspørsel og hvilke 

risikoer dette representerer med 

hensyn til brann- og 

eksplosjonsfaren. Elektrisitet, 

hydrogen i gass- og flytende 

form, samt flytende og 

komprimert naturgass skaper 

utfordringer når fossile drivstoff 

fases ut. 

Rapporten «Fra bensinstasjon til 

energistasjon; endring av brann- 

og eksplosjonssikkerhet» kan i 

sin helhet lastes ned eller leses 

på www.dsb.no 
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Nødmeldingssentralene:  

Samlokalisering i Finnmark 

 
Arbeidet med samlokalisering av nødetatene i Finnmark har pågått over  
flere år, men nå kan politi, helse og brann se fram til å høste gevinsten  
av innsatsen. 24. november gikk det ut en melding i Nødnett til alle  
beredskapsaktører i Finnmark. Dette innebærer at alle tre nødmeldings- 
sentralene samles i ett hus i Kirkenes. Allerede i høst flyttes Helses  
AMK-sentral inn i politilokalene. 

Nå ligger alle tre sentralene vegg-i-vegg med hverandre. Sentralene 

har felles kjøkken, pauserom og møterom, samt kontorer plassert i 

samme etasje. Finnmark 110-region omfatter det tidligere fylket 

Finnmark og har rundt 75.000 innbyggere fordelt på 19 kommuner. 

Til nå har 110-sentralen vært driftet fra Hammerfest. Den offisielle 

åpningen er satt til 20. januar 2021. 

Samlokaliseringen har skapt positivitet og høye forventninger. 

- Nødetatene har sammen funnet gode løsninger for den nye 

sentralen. Nå fortsetter arbeidet med å ta ut gevinsten av 

samlokaliseringen. På den måten vil beredskapen i Finnmark 

styrkes, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i Direktoratet for 

Samfunnssikkerhet og Beredskap i en kommentar. 

Det er nå gjennomført samlokalisering i halvparten av landets 

politidistrikter. 

__________________________________________________  

Styrker 

medisinberedskapen 
Nå skal NTNU i Gjøvik starte 

bachelorutdanning i paramedisin. 

I en pressemelding opplyses det 

at det blir en bachelorutdanning 

med 30 studieplasser. 

Bakgrunnen for det nye 

studietilbudet er at helsetjenesten 

stadig blir mer avansert. Mye 

akutt behandling av pasienter 

skjer blant annet før ambulanse 

og helikopter ankommer sykehus 

eller legevakt. Og kommunene 

skal utføre helse- og omsorgs-  

arbeid som tidligere ble utført på 

sykehus. 

- Spesialfunksjoner sentral-

iseres, samtidig som en 

rekke tjenester desentral- 

iseres til kommunene. 

Denne utviklingen stiller 

krav om økt kompetanse 

innen prehospitale tjenester, 

geriatri, psykiatri og 

sammensatte lidelser 

generelt. NTNU vil her ligge 

faglig i front for å kunne 

møte samfunnets endringer, 

behov og forventninger, sier 

Heidi Vilfladt, instituttleder 

for helsevitenskap Gjøvik 

(IHG). >>> 
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En paramedisiner vil også kunne 

arbeide i AMK (akuttmedisinsk 

nødmeldetjeneste), akuttmottak 

og andre deler av kommune-

helsetjenesten og i sanitets-

tjeneste i Forsvaret. 
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Nordområdene: 

Fred, stabilitet og 

forutsigbarhet 
Nylig kom St. mel. 9 (2020-2021). 

«Menneskers muligheter og 

norske interesser i nord», som 

altså presenterer regjeringens 

nordområdepolitikk for de 

kommende årene. Regjeringen 

har definert nordområdene som 

Norges viktigste strategiske 

ansvarsområde.  

 

Nordområdepolitikken handler 

både om det internasjonale bildet 

av Arktis, forholdet til våre 

naboland i Barentsregionen og på 

Nordkalotten i tillegg til 

utviklingen i Nord-Norge. Norske 

interesser i Arktis må hevdes 

gjennom et sterkt, livskraftig og 

kompetent Nord-Norge. I 

meldingen pekes det på økonomi 

og samfunnsutvikling i 

landsdelen, at det er et nasjonalt 

anliggende, med strategisk 

betydning for hele landet. 

Regjeringens overordnete mål for 

politikken i nord er fred, stabilitet 

og forutsigbarhet, internasjonalt 

samarbeid og rettsorden. 

Herunder ligger helhetlig og 

økosystembasert forvaltning i 

tettere samvirke mellom nærings-

liv og kunnskapsinstitusjoner, 

boreaktivitet og velferd.  

«For å lykkes med politikken er 

det viktig å lytte til de unge som 

skal drive samfunnet i nord 

videre», heter det i meldingen. 

Regjeringen etablerte derfor et  

eget ungdomspanel til 

utarbeidelsen av meldingen. 

På https://www.regjeringen.no/no 

/dokumenter/meld.-st.-9-

20202021/id2787429/ kan du 

finne ytterligere opplysninger. 

NATO-øvelser i Arktis: 

Stor verdi for Norge 
Øvelse «Flotex», som fant sted i 

november, hadde som mål å 

bygge maritim kampkraft, 

samtidig som Sjøforsvaret skulle 

øve og trene på operasjoner i 

nordlige farvann, sammen med 

allierte. En viktig del av øvelsen 

var å øve samhandling og 

koordinering mellom fartøyer og 

fly for å sikre sjøkontroll. 
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Samøvelsen mellom korvetter fra 

Skjold-klassen og F-35, 

bombardering mot landmål og 

elektronisk krigføring var noen av 

aktivitetene under øvelsen. 

Sjøforsvarets årlige øvelse har 

pågått i Nordland, Troms og 

Finnmark, med hovedvekt i 

områdene Vågsfjorden, 

Andfjorden og Vestfjorden. 

Fartøyer fra NATOs stående 

maritime styrke har også deltatt 

og øvd på simulert ubåtjakt. 

Pressetalsperson Michel Hayes i 

Sjøforsvaret opplyser at det har 

vært gjennomført flere anti-

ubåtøvelser.  

Også Kystjegerkommandoen, 

marinedykkerkommandoen og 

Marinens operative 

logistikkommando bidro til å gjøre 

øvelse «Flotex» komplett 

sammen med maritime patruljefly 

og F-16, F-35 og DA-20. 

- At NATO samøver i arktiske 

forhold har stor verdi, sier 

Michael Hayes. 

Redningshelikoptrene 

får ny base 
Forsvarsbygg melder at det er 

inngått kontrakt med Consto A/S 

om å bygge ny base for 

redningshelikoptertjenesten i 

Florø. Spaden settes i jorda før 

jul og anlegget skal stå ferdig i 

løpet av sommeren 2022. I følge 

Forsvarsbygg har kontrakten en 

verdi på ca. 110 millioner kroner. 

Det er Forsvarsbygg som 

planlegger, bygger og drifter 

basene for Redningshelikopter-

tjenestens nye helikoptre på 

oppdrag fra Justis- og 

beredskapsdepartementet. 

Prosjektet kalles NAWSARH, 

som er en forkortelse for 

Norwegian All Weather Search 

and Rescue Helikopter. 

- Dette er et samfunnsmessig 

viktig prosjekt, og vi er stolte og 

glade for at vi har kunnet inngå 

denne kontrakten. 

Redningshelikoptertjenesten gjør 

en kjempeinnsats for oss alle og 

fortjener å få gode bygg, sier 

totalprosjektleder i Forsvarsbygg 

Svein Solli. 

Han opplyser at de skal bygge en 

helt ny verksteddokk og 

rehabilitere dagens bygg. Den 

skal også inneholde kontorer, 

administrasjon og tilstedevakt og 

skal ha plass til to helikoptre. 

Byggearbeidet skal gjennomføres 

mens det er full operativ drift. 

- Dette blir et sted for beredskap, 

operativ kraft, hvile for personalet 

og vedlikehold av helikoptrene, 

sier Solli. 
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Database for 

brannetterforskning  

er lansert  

Stille, ubemerket og uten 

oppmøte i koronatiden er det 

lansert en database for 

brannetterforskning med det 

klingende navnet «Kvitre». 

Hensikten er å ta vare på 

kunnskap og erfaring fra 

brannåsteder rundt om i landet. 

Bak prosjektet står Norsk 

brannvernforening og seksjonen 

for brann og kjemi i KRIPOS. Det 

er Norsk brannvernforening som 

eier både databasen og 

innholdet. Det som sendes inn via 

basen sjekkes av 

brannvernforeningen og 

kvalitetskontrolleres av KRIPOS.  

Målet med databasen er å bidra 

til oppklaring av brannårsaker,  

gi økt oppmerksomhet, og 

engasjement om resultater fra 

etterforskninger. Tiltaket skal 

også bidra til å styrke samarbeid 

og kunnskapsdeling mellom 

brannetterforskningsmiljøer, både 

nasjonalt og internasjonalt. 

Brukertilgang gis primært til dem 

som bistår politiet i etter- 

forskningsarbeidet. I praksis 

dreier det seg om personer innen 

brannvesenet, det lokale el-tilsyn, 

utredere ansatt i forsikrings-

næringen og ansatte i 

forskningsmiljøer. 
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Risikovurdering av 

uønskede hendelser 

Direktoratet for samfunns-

sikkerhet og beredskap (DSB) 

har nå lansert en ny veileder. 

Denne gang dreier det seg om 

«Risikovurdering av uønskede 

tilsiktede handlinger med farlig 

stoff». I praksis omhandler dette 

stoffer som kan brukes til å lage 

bomber, giftige stoffer og 

eksplosiver. I Norge er det over 

10.000 små og store virksom-

heter som håndterer ulike farlige 

stoffer. I tillegg kommer virksom-

heter som håndterer det vi kaller 

for utgangsstoffer for eksplosiver, 

det vil si, kjemikalier som kan 

brukes til å lage ulovlige 

eksplosiver. 

- Hensikten med denne  

veilederen er å hjelpe virksom-

hetene med å lage gode risiko-

vurderinger. De er viktige for å 

hindre at farlige stoffer havner i 

urette hender og, i ytterste 

konsekvens, brukes til kriminelle 

handlinger, forklarer direktør 

Elisabeth Aarsæther i DSB. 
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Terroranslagene i Oslo 

sommeren 2011 og tyveriet av en 

bil med cyanid i 2019 er bare to 

eksempler på utgangsstoffer for 

eksplosiver og farlige stoffer som 

er kommet på avveie eller har blitt 

brukt til kriminelle handlinger.  

– Men dette handler ikke bare om 

tryggheten til innbyggerne. En 

forsvarlig håndtering av disse 

stoffene er også viktig med tanke 

på å beskytte virksomhetene og 

deres ansatte, presiserer 

Elisabeth Aarsæther. 

Koronapandemien: 

Sterk belastning på  

el-anleggene 
En undersøkelse utført av Ipsos 

på vegne av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap 

(DSB), Norsk brannvernforening 

og Forsikringsselskapet 

Gjensidige viser at over 30 

prosent av norske husstander 

bruker mer strøm under korona-

pandemien enn tidligere. Mange 

branner skyldes feil i det 

elektriske anlegget eller feil bruk. 

Med tanke på den økte belast-

ningen kombinert med mye inne-

tid, hjemmekontor og behov for 

oppvarming kan det være grunn 

til bekymring for hvordan dette vil 

kunne slå ut. Det er et faktum at 

det er mange gamle og dårlige el-

anlegg norske boliger. I under-

søkelsen opplyser 30 prosent av 

de spurte at de ikke vet hvor 

gammelt el-anlegget deres er. 45 

prosent av de under 30 år svarer 

at de har belastet el-anlegget mer 

under koronapandemien enn 

tidligere. 26 prosent av de unge 

har opplevd branntilløp, 11 

prosent i inneværende år. 

- Det er viktig å ta en kontroll av 

det elektriske anlegget. Det gir 

økt trygghet og dessuten rabatt 

på forsikringen, sier avdelings-

direktør Johan Marius Ly i DSB. 

Han oppfordrer alle til å sjekke at 

røykvarsleren fungerer. 

 

Vi ønsker å takke for alle hyggelige 

tilbakemeldinger og godt samarbeid  

i det spesielle året vi har lagt bak oss.     

Måtte det tross alt bli en riktig så fin jul  

og et godt nytt år! 
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